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ΠΡΟΣ: 

- Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού  

κα Λίνα Μενδώνη 
 

- Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού  

κο Νικόλα Γιατρομανωλάκη  

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,  

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,  

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022  

 

Επικοινωνώ μαζί σας, σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής που σας είχα αποστείλει στις 
6 Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2019/789 και 
2019/790, που αφορούν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά ́
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων για έργα που αναρτώνται στις 
επιγραμμικές πλατφόρμες. Στην απαντητική σας επιστολή (2/11/2021), με είχατε 
διαβεβαιώσει ότι «το τελικό σχέδιο νόμου καθώς και η σχετική Έκθεση Ανάλυσης Συνεπειών 
Ρύθμισης αναμένεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να τεθεί σε ευρύτατη 
διαβούλευση […] και ακολούθως να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.» Όμως ακόμη δεν 
έχει έρθει στην ελληνική Βουλή το εν λόγω θέμα.  
 
Η Επιτροπή ήδη από τις 26 Ιουλίου του 2021 ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προειδοποιητική 
επιστολή για την επιβολή κυρώσεων σε όσα κράτη μέλη δεν ενσωμάτωσαν μέχρι την 
προβλεπόμενη ημερομηνία τις Οδηγίες αυτές στην εθνική τους νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων ήταν και η Ελλάδα. Το θέμα αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό και το 
παρακολουθούμε στενά, μεταξύ άλλων και με ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης 
στην Επιτροπή1. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι η Επιτροπή εκκίνησε στις 19 Μαΐου 1922 τη 

 
1 α) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002618_EL.html  
   β) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002618-ASW_EL.html  
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δεύτερη και αυστηρότερη φάση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων κατά των 
εναπομεινάντων κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τις Οδηγίες, στα οποία 
ανήκει και η Ελλάδα.  
 
Μεταξύ των κρατών μελών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη νομοθετική διαδικασία (10 για 
την οδηγία 2019/789 και 13 για την 2019/790) γνωρίζουμε ότι ορισμένα έχουν ήδη φέρει το 
σχέδιο νόμου στη Βουλή τους. Η παράταση που έχει δοθεί από την Επιτροπή είναι μόνο δύο 
(2) μήνες, δηλαδή οφείλει να έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος πριν τις 19/7/2022. 
Ταυτόχρονα, επειδή, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, η ενσωμάτωση των 
συγκεκριμένων οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και ειδικά το Άρθρο 18, που προβλέπει τη δέουσα 
και αναλογική αμοιβή δημιουργών και ερμηνευτών/τριών, είναι μέγιστης σημασίας για τον 
καλλιτεχνικό κόσμο  ερωτάσθε συγκεκριμένα:  
 
α) Έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας; Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Αν όχι, πότε θα 
συσταθεί; 
β) Αν ναι, η Ομάδα Εργασίας που ανέλαβε τη σύνταξη του νομοσχεδίου έχει ολοκληρώσει τη 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και με ποιους συγκεκριμένους φορείς 
συνεργάστηκε η Ομάδα Εργασίας;  
γ) Έχει συνταχθεί πλέον το νομοσχέδιο κι αν ναι, υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα αφενός 
για την ανοικτή διαδικτυακή φάση της διαβούλευσης και αφετέρου για τη συζήτηση στη 
Βουλή;  
 
Η καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα ως προς την ενσωμάτωση των Οδηγιών 
2019/789 και 2019/790 και ιδίως του άρθρου 18 της τελευταίας οδηγίας πλήττει σοβαρά 
δημιουργούς και ερμηνευτές/τριες. Γιατί τους στερεί τα έσοδα από τα πνευματικά́ και 
συγγενικά́ δικαιώματα των έργων που ήδη αξιοποιούνται από́ διαδικτυακούς ιστότοπους, 
ενώ οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές δεν έχουν δικαίωμα είσπραξης. Επιπλέον, σε πολλές 
περιπτώσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών, τα συγκεκριμένα πνευματικά και συγγενικά 
δικαιώματα αποτελούν τη μοναδική πιθανή πηγή εισοδήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, η 
οδηγία αυτή είναι γενικά πολύ σημαντική, καθώς εντάσσεται στη λογική της ψηφιακής 
μετάβασης, που συνιστά κεντρική στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης.  

Κρίνεται αναγκαίο να επιταχυνθεί́ η διαδικασία ενσωμάτωσης, ώστε να κατοχυρωθεί η 
δέουσα και αναλογική αμοιβή δημιουργών και ερμηνευτών αλλά και για να μην υποστεί η 
χώρα μας κυρώσεις ως μη εφαρμόζουσα την υποχρεωτική́ αυτή ́νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

 
   γ) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003058_EL.html 
   δ) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003058-ASW_EL.html  
   ε) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004829_EL.html 
   στ) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004829-ASW_EL.pdf  
   ζ) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001255_EL.html  
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001255_EL.html
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Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου να ανταποκριθείτε στην παρούσα 
επιστολή καθώς και ως προς τη γρήγορη και έγκαιρη ολοκλήρωση της νομοθετικής 
διαδικασίας που απαιτείται. 

Παραμένω στη διάθεσή ́σας.  

 

Με εκτίμηση,  

Αλέξης Γεωργούλης  

Ευρωβουλευτής (The Left)  

 

 


